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Lundin Petroleum förbjuder korruption
i alla dess former, såväl direkt som
indirekt, aktiv som passiv, var än
verksamhet bedrivs.
Inledning:
Lundin Petroleums policy är att bedriva verksamhet på ett
ärligt, öppet och etiskt sätt, beakta högt ställda krav på
yrkesintegritet och följa gällande internationell och
nationell lagstiftning. Denna policy överensstämmer med
svensk kod för bolagsstyrning och understödjer de
åtagande Lundin Petroleum har gjort i sin uppförandekod,
koncernens policy för att bekämpa penningtvätt och
rutinen för visselblåsning.
Lundin Petroleum stödjer Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI), ett frivilligt initiativ för
länder att öppet redovisa intäkter från utvinningsindustrin.

eller lida negativa konsekvenser vid vägran att betala
mutor eller delta i andra former av korruption.
Krav:

•
•

Bibehålla bolagets höga integritet och etik.

•

Omedelbar rapportering av misstänkta eller
bekräftade mutbrott till närmaste chef eller till
företagsledningen.

•

Avstå från alla former av gåvor eller täckande av
kostnader för statstjänstemän och annan tredje
part under en upphandling eller i
budgivningsprocesser.

•

Inkludera anti-korruptionsprinciper i avtal och
säkerställa att uppdragstagare följer Lundin
Petroleums leverantörsförsäkran.

•

Iaktta försiktighet med gåvor och gästfrihet, i
synnerhet som vissa länder och företag har mycket
strikta begränsningar för vilket värde samt typ av
gåvor som kan tas emot.

•

Överväga värde och typ av förmånen som planeras
erbjudas, liksom mottagarens position. Samma
gäller för varje förmån som blir erbjuden. Vid
tveksamma fall ska närmaste chef rådgöras.

•

Utföra noggranna kontroller och bedömningar av
representanter, agenter, uppdragstagare eller
samarbetspartners och omedelbart väcka farhågor
vid misstänkta eller bekräftade fall av korruption
eller mutor.

Omfattning:
Korruption eller mutor kan innefatta bland annat
otillbörliga förmåner, missbruk av maktställning, trolöshet
mot huvudman, förskingring, utpressning,
"smörjningsbetalningar", bedrägeri, mutor, handel med
inflytande m.m. Mutor kan definieras som att
tillhandahålla, lova eller erbjuda (”aktiva mutor”) såväl
som att kräva eller ta emot en olämplig förmån (”passiva
mutor”) och omfattar gåvor, belöningar eller liknande av
materiellt eller icke-materiellt värde. Dessa förmåner kan
erhållas antingen direkt eller indirekt, via mellanhänder
eller familjemedlemmar, till eller från någon person,
däribland nationella, internationella, och utländska
tjänstemän, politiska kandidater, partiföreträdare,
privatanställda m.m.
Korruption är olagligt, kan leda till straffrättsligt ansvar
eller ansvarsskyldighet för bolaget och kan allvarligt skada
bolagets rykte och anseende. Lundin Petroleum förbjuder
korruption och mutor i alla dess former av bolagets chefer,
anställda, uppdragstagare, konsulter och övrig personal
inom koncernen. Ingen enskild person kommer att straffas
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Motstå eventuella krav på olagliga betalningar
såvida den fysiska integriteten inte är i fara.
Registrera alla begärda och gjorda betalningar.

Ansvarsområden:
Chefer i verksamhetsländerna ansvarar för att:

•
•

Utbildning och kunskap finns i hela verksamheten.

•

Anti-korruptionsregister som innehåller uppgifter
om misstänkta betalningar uppdateras.

•
•

Bedömningar av korruptionsrisk görs årligen.

Misstänkta och bekräftade fall av korruption
utreds och att lämpliga åtgärder vidtas.

Överträdelser rapporteras till VP Corporate
Responsibility och CFO.
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